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Kats en Wemeldinge zijn twee centraal gelegen 
jachthavens met riante ligplaatsen. Elk met een 
geheel eigen karakter, rustiek in Kats of het 
meer bruisende Wemeldinge. Beide met een 
uitgebreide service op maat. U komt voor de 
Oosterschelde, u komt terug voor onze havens.

T: 0113 60 02 70  Kats

T: 0113 62 20 93
Wemeldinge

Ligplaatsen Stalling Reparatie Service Onderhoud

Oosterschelde 
U kent de

maar kent u ons al?

j a c h t h a v e n
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Uw adres voor: 

-Winterstalling 

-Jachtonderhoud 

-Schade reparatie 

-Refit 

-Hijsen tot 50ton 

WINTERSTALLING 

Sto
fa

rm 

 Verwarmd 

www.yersekegroup.nl 

 

Kreeft 13 4401 NZ Yerseke  Tel. 0113-576006 info@yersekegroup.nl 
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WATERSPORTVERENIGING WOLPHAARTSDIJK
Ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel te
Middelburg onder nummer 22016197.
Bankrelatie: RABObank Goes – rek.nr. NL69RABO0320525031
Postadres: Zandkreekweg 4a, 4471 NG Wolphaartsdijk

SAMENSTELLING BESTUUR:
Voorzitter voorzitter@wsvw.com
Ard-Jan Bruijs.  +31 6 – 51 06 84 95 
Secretaris /vice voorzitter secretaris@wsvw.com
Jankees Padmos +31 6 - 46 19 19 17 
Penningmeester penningmeester@wsvw.com
David v.d. Plasse +31 6 - 29 01 06 46
Havencommissaris havencommissaris@wsvw.com
Harro Minderhoud +31 6 - 53 73 02 09
Recreatiecommissaris/Vaan recreatiecommissaris@wsvw.com
Arjan Rijnaard +31 6 - 22 80 95 36
Jeugdcommissaris jeugdcommissaris@wsvw.com
Durk-Jan Lagendijk  +31 6 - 28 84 71 18
Wedstrijdcommissaris wedstrijdcommissaris@wsvw.com
Martin Gijzel +31 6 – 12 52 93 31

Havenmeesters havenmeester@wsvw.com  Tel. 0113 - 586103
Hans Colijn +31 6 - 28 47 04 95 (*)
Erwin Beije +31 6 - 11 01 42 56 (*)
René Poortvliet +31 6 - 24 21 22 86 (*)
Bryan Bal +31 6 - 52 66 60 47 (*)

(*) Havenmeesters enkel bellen in noodgevallen

Secretariaat / Administratie secretariaat@wsvw.com
Kim van de Klundert +31 113 - 58 60 89
Beheerders Clubhuis Oorlam oorlam@wsvw.com
Henk & Marina Heijkamp

Vertrouwenspersoon vertrouwenspersoon@wsvw.com
Jan Harten +31 113 - 56 33 94

opgericht 13 maart 1961
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André Joosse
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Luc Dens 
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Bram Schuit 

Kascommissie e-mail adres: kascommissie@wsvw.com   
Louis Krijger
Wilma Brouwer 
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BESTUURSZAKEN!
Beste leden,
Ondertussen mag ik mij alweer 2 maanden voorzitter van onze mooie vereniging 
noemen. En terugkijkend op deze 2 maanden is het, ondanks de bijzondere tijd waarin 
wij momenteel leven, voor mij een mooie start als voorzitter.

Tijdens de ALV was het gelukkig mogelijk om Patrick en Cor te bedanken voor hun 
enorme inzet en visie om met onze vereniging weer een grote stap voorwaarts te maken. 
Deze keer niet alleen fysiek (op 1,5 m afstand), maar ook online. Een door corona afge-
dwongen manier, welke bij de deelnemers goed is ontvangen. Als bestuur hebben wij 
dan ook besloten om, onafhankelijk van wat het komende jaar gaat brengen deze online 
manier van volgen nog minimaal 2 ALV’s te organiseren. Hierna zullen we beslissen, 
op basis van de opgedane ervaringen en terugkoppeling, of dit voor de langere termijn 
voldoende meerwaarde heeft om dit voort te zetten.
De volgende dag mochten wij, met enige vertraging door corona, circa 30 nieuwe leden 
welkom heten. Fijn om zo letterlijk te zien wat voor aantrekkingskracht onze vereniging 
met al haar facetten heeft. 

Één van de belangrijke facetten van onze vereniging, het jeugdzeilen, werd ook dat 
weekend onder super omstandigheden beleefd. Op zaterdag de wedstrijdtrainingen 
met hele mooie wind, waarna dit op zondag werd herhaald voor de CWO-lessen. Deze 
dag had het CWO zeilen een speciale gast “onze” Olympisch zeilster Annemiek Bek-
kering die les kwam geven. Een dag met zeer veel wind (vlagen > 35 knopen), waarin 
CWO3 Optimisten én Splash het meer op gingen onder begeleiding van hun trainers 
én Annemiek. Helaas stond er voor de jongsten te veel wind om het water op te gaan, 
maar voor CWO 1 en 2 vertelde Annemiek haar verhaal. Hoe zij vanuit de jeugdopleiding 
van de WSVW haar zeilersdroom beleefde om via de WSVW naar de spelen in Rio te 
zijn geweest en nu onderweg naar Tokio. Daarna mochten de kinderen “los” met vragen 
aan Annemiek. Deze enerverende dag werd afgesloten met een mooie foto van de hele 
groep, begeleiders én Annemiek. Een week later werden de CWO-lessen afgesloten 
met mooie resultaten voor alle zeilers met grote dank aan de instructeurs, die rekening 
houdend met corona verantwoord de kinderen weer enthousiast hebben leren zeilen.
Dan is ook het moment aangekomen dat we eindelijk weer, weliswaar in aangepaste 
vorm, elkaar konden treffen in ‘t Oorlam in aangepaste stijl in loods 1 én een mooi terras 
op het Noordplein. De eerste dag was heerlijk weer, waarmee een mooie start voor dit 
facet van onze vereniging werd gemaakt. Gelukkig volgden nog vele mooie dagen, 
waarmee iedereen heerlijk heeft kunnen genieten op het terras en in de loods. Gezien 
het grote succes hebben we besloten om in de maand september op vrijdag, zaterdag 



7

HAVENPRAATJES
Het is de laatste week van augustus, we zitten in wat lage druk en gematigde tempera-
turen van rond de 20 graden. Dat was een paar weken geleden wel anders, tempera-
turen boven de 30 graden en dat dagen achter elkaar. Een beetje on Hollands was het 
wel, op de jachthaven was het erg druk, het parkeerterrein stond vol en de containers 
met huisvuil puilden uit van de leden die het water en de verkoeling zochten de pas-
santen hadden het prima naar hun zin en weer veel complimenten ontvangen over onze 
jachthaven en de voorzieningen die wij bieden. Het corona Oorlam met het bijbehorende 
terras was ondanks de beperkte en aangepaste openingstijden een succes.  
Zoals al vaker aangegeven heeft elk nadeel zijn voordeel, Nederlanders hebben massaal 
gekozen voor een vakantie in eigen land in verband met de negatieve reisadviezen en 
dat was zeker niet slecht voor de watersport, de aanvragen voor een ligplaats bleven 
maar binnen komen. Opvallend was ook het aantal pubers dat met Pa en Ma op vakantie 
ging, jonge gezinnen die een boot aangeschaft hadden of in bruikleen.  We hopen 
natuurlijk allemaal dat deze trend zich voort zet en de jongeren en die jonge gezinnen 
de watersport her ontdekken. 
Helaas hebben we in de nacht van 29 op 30 Juli bezoek gekregen van een aantal onge-
node gasten, terwijl de haven vol lag en iedereen lag te slapen hebben deze lieden op 
het havenkantoor een raam geforceerd en hebben onze geldkistjes geleegd. Hierbij is 
de alarm installatie helaas niet afgegaan terwijl hij ingeschakeld stond, wat ons natuurlijk 
wel verbaast. Geld weg, voor de rest niets.
De planning voor de winter hebben we voor eind augustus afgerond en de rekeningen 
verstuurd, een aardig puzzelstukje. We hebben alle aanvragers kunnen helpen, het valt 
wel op dat de grote jukken allemaal bezet zijn en van de kleintjes hebben we er nog 
een aantal over.
Misschien ten overvloede, bel even voor een kraan afspraak of kom even langs.

Havenmeester Hans

en zondag de huidige vorm te houden. Langer gaat helaas niet, omdat dan de loods 
nodig is voor de botenstalling.
Geniet de komende periode op de haven nog van alle faciliteiten die we tot onze beschik-
king hebben als lid, zoals de BBQ-tent, maar denk ook aan een tochtje met een van de 
Varuna’s of een tochtje door de mooie omgeving op een leenfiets.

Namens het bestuur,
Ard-Jan Bruijs - voorzitter
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jachthavenweg 5
4486 cz  colijnsplaat
t 0113 695776
info@deltayacht.com
www.deltayacht.com
facebook.com/
deltayacht

het hart van 
watersport 
in zeeland

reparatie renovatieonderhoud

stalling makelaardij

schadeherstel etap specialist
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  JandeNooijervof   Woning-en meubelstoffeerder   
  langstraat 79 Arnemuiden tel: 0118 602937 
 

   Wij zijn gespecialiseerd in het 
  stofferen van boten en caravans 
   
  Voor het vernieuwen van uw bootkussens komen wij    
  vrijblijvend langs en geven wij een gratis offerte. 
  Ook doen wij complete stofferingen voor boten en caravans. 
 
www.jandenooijervof.nl 
Meubelen, verlichting, tapijt, overgordijnen, vitrages, laminaat, meubelstoffen, rolluiken, 
binnen- en buitenzonwering, behang, bed-, bad- en keukentextiel. 
 
 

 

 
 
  

SFEER, 
IN IEDER 
INTERIEUR  

 

ZEILMAKERIJ  LION SAILS
WWW.LIONSAILS.NL

Veerhaven 1b, 4485 PL Kats
Tel: 0113-600291
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In het vorige clubblad werd gevraagd naar corona-ervaringen met watersport. Daar had 
ik een stuk over geschreven, wat heftig ingekort in het maandblad Zeilen heeft gestaan. 
De complete versie zend ik nu in voor het clubblad. Lees en huiver! 

Camelot en de wraak van Dommels
Na een zeer teleurstellende wintercompetitie vanuit Port Zélande, die gekenmerkt werd 
door hetzij een teveel aan wind waardoor niet gevaren werd of stommiteiten van onze 
eigen kant, waardoor we slecht / te laat / slordig aan de start verschenen, werd de laatste 
wedstrijd definitief afgelast door het doodenge Corona-virus, wat sneller dan menig orkaan 
over de wereld heen vloog. 
China. Italië. En rap erna ook hier in de buurt. België ging al snel in ‘lockdown’. Nederland 
Polderland ging uit van het gezond verstand van haar inwoners, met een dringend advies 
thuis te blijven. Scholen zouden in eerste instantie open blijven. Het advies was thuis te 
blijven. Maar ‘een ommetje maken’ dat mocht nog wel van onze Minister President. 

Online ontstonden diverse discussies over het al dan niet wenselijk zijn van het ‘even naar 
de boot’. Ik hield met keurig aan de regels van de intelligente lockdown, maar ik vond wel 
dat naar de boot best kon. Even ontspannen, zelfs als semi-thuiswerkplek: ik had er wel 
beeld bij. 

‘Eigenbelang’, concludeerde mijn zus al snel. Tja, familie kent je. Want inderdaad, dat ik 
waar het deze maatregel betreft rekkelijk was, dat was inderdaad eigenbelang. Ik had 
immers een boot in Ouddorp liggen. Een boot met een vaste ligplaats in Veere, een kraan-
date in Wolphaartsdijk en zelf woon ik in Middelburg. Net zoals ik mijn naasten graag bij me 
heb in tijden van crisis, zie ik ook liever mijn boot in de buurt dan bijna een hele provincie 
verderop. Als ik die nog even naar huis zou kunnen brengen, dan graag. 

Ons besluit was dan ook: we gaan de dame naar huis varen. Weg van die verre Greve-
lingen, we wilden haar gewoon op ‘ons’ Veerse Meer hebben. Gezien de felle reacties 
online (en ene meneer Dommels was daar zeer fel op) gaven we daar maar niet te veel 
ruchtbaarheid aan. Varen. 

Dus op een kille dinsdagochtend in maart (strak blauw maar 25 knopen uit het oosten: 
kkkoud!) reden we een auto naar Veere, en met de tweede auto naar Marina Port Zélande. 
Met inachtneming van anderhalve meter afstand meldden we ons af bij de havenmeester, 
we openden het hek netjes met handschoenen aan (had ik al gezegd dat het koud was?) 
en gooiden met stille trom de trossen los. Naar huis. 

Niet bezeild, die Grevelingen, en nog geen water op de steiger dus met flesjes water van 
de wedstrijden koffie zetten; drie uur motoren naar de Grevelingensluis. De kom indraaiend 
zien we de lichten op dubbel rood staan. “Had jij…?” “Nee, ik dacht dat jij wel…?” 
Gestremd. En niet een beetje, twee dagen. Gelukkig was het niet bijster druk bij WSV Bru 
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en mochten we aan de passantensteiger blijven liggen. Maar wat dan? Terug motoren is 
weer drie uur, mijl op zeven. OV? www.9292 gaf precies nul opties. Ehm… Wie kennen 
we hier in de buurt? Die ons veilig kan vervoeren? “Dit is de Wraak van Dommels!” zeiden 
we tegen elkaar. 

Een kennis met een busje kon en wilde ons wel even redden. Prachtig hoor, dat Schouwen, 
we hebben alle binnenwegen gezien. Uiteindelijk waren we dinsdag om drie uur weer thuis 
in Middelburg. Met een boot weliswaar dichter bij huis, maar nog steeds niet waar we de 
dame wilden hebben. 

Donderdag poging twee. Geen geplande stremmingen, dus hup, gaan. Weer een auto in 
Veere achter laten, weer met een auto verder, naar Bruinisse deze keer. Halverwege de 
Zeelandbrug belt een kind thuis. “Moesten jullie die tas met eten en truien niet mee?” “De 
Wraak van Dommels!” zeiden we tegen elkaar. Kort overleg: ik ben echt wel warm genoeg, 
er ligt desnoods nog een slaapzak aan boord, en we stoppen bij de Jumbo onderweg, 
bij Ouwerkerk: komt goed. Het was namelijk niet of we heel vroeg waren: thuis werken 
had ingehouden dat we pas om tien uur, na een ‘webex’ weg hadden gekund. Door nu, 
nu het nog kan. 

Terwijl ik afreken voor dit passantenverblijf zien we een andere boot de kom in draaien. 
Snel de sluismeester oproepen, dat scheelt alweer een uur. We mochten nog mee. 

De Oosterschelde was prachtig die dag, maar ook een beetje unheimisch. De oevers nog 
gelig, kaal, de bomen niet groen, de lucht strak blauw maar het water bijna zwart met flinke 
koppen, de binnenvaart als vanouds maar verder een bijna enge rust op het water. Eén 
andere boot zijn we tegen gekomen. Bekenden, dat verbaasde me dan weer niet. Man 
en vrouw, niet op anderhalve meter, wel een huishouden. Ook zij waren niemand aan het 
aansteken vandaag, opkruisend over de Keeten. 
Met een knik in de schoot en een stevig tij mee waren we in no-time bij de Zandkreek. 
Alleen op grootzeil: met 22 knopen was dat meer dan genoeg en na een hele winter zeilen 
met een volledige bemanning moesten we ook wel weer even wennen aan duo-handed. 
Dat is de nette ondertiteling van ‘kolere man, hard werken zo!’

Zandkreek schutte ons vlot en eenmaal door de sluis gaven we elkaar een kus. “Ze is weer 
thuis!” Nog even grootzeil zetten? Nou, dat ging dus niet. Geen idee hoe, maar de val had 
besloten een haakwerkje te imiteren en dat kregen we er nu niet (veilig) uit. Dommels?!? 
Dan alleen maar de genua uitrollen. Safety first, de KNRM heeft wel wat anders aan de 
kop nu. 
Twee uurtjes later waren we alsnog in Veere en besloten we dat we dat zeil er maar even 
af zouden halen. Kan het meteen even nagelopen worden, want in die ruime rakken op 
de Oosterschelde net hadden we toch wat schavielplekken gezien. 36 vierkante meter 
zwaar zeil vouwen op een smal steigertje: we hadden het niet meer koud. “Zal ik alvast 
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De Romeinen
In deze Corona tijd worden wij allen beperkt in wat wij graag zouden doen.
Soms is daar met eenvoudige middelen een oplossing voor te vinden soms lukt dat niet.
Vele musea en galeries zijn gesloten of laten slechts een aantal beperkt toeschouwers 
toe en dan ook nog meestal op afspraak.
Nu is het voor ons watersporters niet altijd mogelijk om een afspraak te maken voor een 
bezoek aan een museum of galerie om de doodeenvoudige reden dat wij niet altijd van 
te voren weten wanneer wij waar zullen zijn.
Daarom heeft de RC gedacht dat het misschien wel een oplossing zou zijn als u virtueel 
een museum kan bezoeken of iets van cultuur op te snuiven. Later kan er dan altijd nog 
een bezoek gebracht worden aan de tentoonstelling.
Colijnsplaat was +/- 200 jaar na Chr. nauw verbonden met de Romeinen. 
De Nehalenia tempel die bij de jachthaven staat is hier een voorbeeld van.
Nabij Colijnsplaat werd een Romeins vrachtschip  (+/_ 12 mtr.) gevonden waarmee 
vanuit “Ganuenta” met zout en visolie op “Britannia” werd gevaren. 
Zij deden dit met een bepaald type schip de “Caudicaria Navis” een klein  schip met 
gesloten dek en een Spriettuig. Dit tuig kennen we van o.a.  de Hoogaars en optimist.
Een replica van het type schip dat toen gebruikt werd wordt op dit moment in Colijns-
plaat gebouwd door de stichting “Marine Art en Design” met de bedoeling dit schip in 
de onlangs geopende “havenkom” achter het voormalige stadhuis, ten toon te stellen.
In de etalage van het pand waar deze stichting gevestigd is, Voorstraat 45, kunt u een 
model van dit type schip zien.
Om een indruk te krijgen van wat die Romeinen zoal in Nederland deden kunt u een 
website bezoeken die veel geheimen zal prijsgeven.
Veel plezier. 

CAUDICARIA  
www.romeinenweek.nl

OPROEP aan de leden.
Wie komt met de volgende suggestie voor een virtueel bezoek aan een museum  
of bezienswaardigheid ?

even mijn auto halen, dan leggen we het erin?” Goed plan. Waar zijn de sleutels? 

In. De. Auto. Die. In. Bru. Staat. 
Okay, Dommels, You’ve made your point. We blijven thuis vanaf nu. 

OPROEP: schrijf ook een verhaal over hoe jij of het gezin de “watersport Corona crisis” 
is doorgekomen/ heeft beleefd.
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De Raadplaat
Hier een stukje over de Raadplaat. Ik denk dat Joost Hendriksen en ik 
(Sjoerd de Vries) de enige 2 WSVW leden zijn die ooit onder de Keersluis-
brug zijn door gevaren. Bijgaand ons verhaal.

Pinksteren 2013
Traditioneel is dan de Delta Combi wedstrijd in Breskens. Deze jeugd Combi zeilweds-
tijden worden gecoördineerd door de Jeugdcommissie regio Deltawateren welke onder-
deel is van de Regio Deltawateren. Hierin zitten zes zeil- en watersportverenigingen uit 
de regio Zeeland en West Brabant. Het weekend bestaat uit een stroomtraining wed-
strijdzeilen op zondag en de maandag 2e Pinksteren de grote wedstrijd. 
Dat weekend deden er vele jeugdleden mee van de WSVW en het weer was grijs met 
weinig wind.
   

Eén van de trainers was Joost Hendriksen die 
de familie rib overgevaren had van de WSVW 
naar Breskens.
Na een gezellig zeilevenement werd het 2e 
Pinksteren ’s avonds het weer nog minder 

met  heel veel regen. De familie rib moest terug gevaren worden naar de WSVW. Samen 
met Joost hadden wij ons dit voorgenomen. Vanuit Breskens konden wij in één rechte 
lijn naar de sluisen van Vlissingen. Daar aangekomen hebben we ons gemeld via de 
marifoon. De sluismeester, een zeer hartelijke en behulpzame man, liet ons weten dat 
de waterstand in het kanaal gelijk was aan die van de Westerschelde. Dus als de sluis-
deuren aan de zijde van de Westerschelde dicht waren, gelijk de deuren aan de kanaal-
zijde open zouden gaan. We hoefden eigenlijk niet vast te leggen.
Aangekomen bij de Keersluisbrug moesten we wachten en konden er niet zomaar onder-
door. Maar echt wachten was in de stort regen ook geen optie. Dus toen maar de rib vol 
laten lopen met water, het zwaailicht eraf gehaald en konden we er wel net onderdoor. 
In rap tempo naar Middelburg. Helaas de Sloebrug was echt te laag dus die moest voor 
ons open. Onder de Stationsbrug konden we weer door en dus snel naar de sluis van 
Veere. Daar ons weer netjes gemeld. Reactie van de verkeerspost, dezelfde man als 
bij de sluis van Vlissingen, was dat we wel heel snel gevaren hadden en dat we zeker 
een record hadden neergezet.

Ook hier waren we alleen in de sluis en ging het schutten weer heel snel. 
Na onze “vriend” op de verkeergeleiding bedankt te hebben, zijn we eerst 
wat gaan eten in de jachtclub van Veere. Maar vooral om weer warm en 

droog te worden. Na een goede maaltijd in de altijd gezellige jachtclub, zijn we in een 
recordtijd naar de WSVW gevaren en kwam er aan een grandioos weekend een einde.
Joost nog altijd bedankt. Sjoerd mag een clubvlag afhalen bij de havenmeester.



16

FRITUUR “DE KARRE”
voor ambachtelijke friet

snack en ijs

CAFÉ, CAFETARIA 
“TREFPUNT”

Hoofdstraat 67, Wolphaartsdijk

Mijn verhaal over deze plek:  ...............................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

De Raadplaat

Weet u waar dit is?
Vertel iets over deze plaats of wat u daar heeft meegemaakt bij-
voorbeeld.
De redactie plaatst de leukste inzending in een volgende Vaan.

Inzendingen naar WSVW – VAAN, Zandkreekweg 4a, 4471 NG Wolphaartsdijk, 
of e-mail secretariaat@wsvw.com.
Waar is dit?
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ITP Marine - Service (Scheepselektra) & ITP Sound - Service (Drive-In Shows - Geluidverhuur) maken deel uit van Installatie Techniek Polderman

Installatie Techniek Polderman  
Baarlandstelleweg 2 
4434 PN Kwadendamme  

T : 0113 – 64 97 55
M : 06  - 30 09 27 54
W : itp-polderman.nl

itp-marine.nl
itp-sound.nl

E : itp@kpnplanet.nl

                                                                                                                                                             

ITP Marine - Service  & ITP Sound - Service  maken deel uit van Installatie Techniek Polderman

• Elektrische scheepsinstallaties
• Refit bestaande installaties
• Ontwerp & Engineering
• Levering (navigatie) apparatuur
• Service en Onderhoud
• Workshops & Cursussen
•

Voor de juiste Spanning SSound !

Marine	  -‐ Service

• Presentaties
• Drive-in Shows
• Karaoke-Shows
• Geluidverzorging
• Geluid- en Lichtverhuur

Voor de juiste Sound SSound !
Sound	  -‐ Service
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Dr. A.F. Philipsstraat 13c
4462 EW Goes

06 - 363 234 94
s.adiela27@hotmail.com

www.florianzeilmakerij.nl
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JEUGDVAAN
Op het moment van schrijven van deze jeugdvaan zitten we tussen zomerclinic en najaars-
training in. De CWO lessen al lang en breed achter de rug, op naar het najaar!

Zomerclinic
De zomerclinic van 2020 was traditiegetrouw in de laatste week van de zomervakantie. 
Met een hele mooie groep optimisten, splashes en feva’s is er 4 dagen volop getraind 
op wedstrijdelementen. Bovendien was er dit jaar een gasttrainer, Han Beverwijk die bij 
de splashes training kwam geven. Leuk was dat er zowel bij de feva’s als bij de splash 
ook jeugd van andere verenigingen aanwezig was. Sommigen bleven zelfs op de haven 
overnachten, wat een superleuke sfeer gaf.

De zomerclinic werd afgesloten met een echte wedstrijd. Alle kinderen konden op die 
manier zich voorbereiden op de deltacombi (pannenkoekenrace) bij de wsvw. In de 
wedstrijd merkten ze pas echt hoe de startprocedure verloopt, hoe het is om een baan 
te varen tegelijk met andere klassen en hoe spannend het is om met heel veel boten 
tegelijk een bovenboei te ronden. 

Hoe jammer was het dan ook dat het mooie weer van de zomerclinic ermee stopte toen 
het weekend aan brak. 
Door de voorspelde harde wind op zondag moesten we de deltacombi aflassen. De 
corona regels, waarbij het nog steeds de bedoeling is dat volwassenen 1,5 afstand 
houden, maakten dat de wedstrijdcommissie en jeugdcommissie het niet verantwoord 
vonden om veel kinderen en volwassenen een hele dag op de kant te houden, hopend 
op minder wind…

Wedstrijdtrainingen
Inmiddels zijn de corona regels voor kinderen en sporters minder streng. Hierdoor is het 
gelukkig mogelijk de voorjaarstraining, die niet doorgegaan was, in te halen. De splash 
en feva’s hebben dat tijdens de CWO lessen gedaan, de komende weken zijn een 8-tal 
optimist zeilertjes lekker aan het trainen. 

We hopen dat ze het geleerde bij de deltacombi van de Arne en van Bergen op Zoom 
in de praktijk kunnen brengen. En mochten die onverhoopt ook komen te vervallen, dan 
gaan we moeiteloos door in de najaarstrainingen. 

Wat ook heel leuk is, is dat de feva’s ook van de nood een deugd maken: door het 
komen te vervallen van veel landelijke wedstrijden zijn ook zij lekker aan het trainen bij 
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de wsvw. Zo komt het dat u de komende weken op zondagen toch nog geregeld grote 
groepen jeugdzeilers tegen komt!

Optifun
Voor de jeugd organiseren we op 12 en 13 september het optifun kamp. Wellicht is het 
al geweest als u deze Vaan leest. In de volgende Vaan een verslag van dit mooie jeugd 
evenement!

WEDSTRIJDZEILEN

Op zondag 20 september worden in de nabijheid van de WSVW de 
traditionele valkenwedstrijden gevaren. Deze zijn ter vervanging van de 
wedstrijden op het midzomerfeest. De wedstrijden worden gevaren met 
4 boten tegelijk waarbij de teams steeds over de boten wisselen, zodat 

er over de hele dag een competitie kan ontstaan. De teams van 3 à 4 personen kunnen 
zelf samengesteld worden uit familie, vrienden, steigerploegjes of eigen bemanning.
De briefing voor de valkenrace zal starten om 10:30 uur in het Oorlam, eerste start om 
11:00 uur. Geen inschrijfgeld! Inschrijven via de website!

Bij voldoende deelname wordt er deze dag tevens  een wedstrijd georganiseerd voor 
Ynglings, heb je een team, schrijf je in via de website!

Snertrace
De wedstrijdcommissie wil ook dit jaar bij voldoende deelname de snertrace organi-
seren, ondanks Corona.
Doe gezellig mee. 11 oktober 2020 
Er zijn die dag 2 wedstrijden voor kajuitboten en 2 of meer wedstrijden voor open boten.
Aanmelden van tevoren op de website.
Briefing om 10.00 uur bij het havenkantoor.
De eerste start om 11.00 uur, de tweede wedstrijd kajuitboten start om 14.00 uur. 
Waar u zich ’s morgens moet melden en waar en of er snert uitgedeeld gaat worden 
laten wij u weten per mail na de inschrijving.
Zwemvest verplicht voor alle opvarenden. 
Deelname aan de wedstrijd € 10.00 per boot.



22

Winterwedstrijden
Ook deze winter willen wij als wedstrijdcommissie u uitnodigen om deel 
te nemen aan de Wintercompetitie voor kajuit zeiljachten.
Ook al heeft u nog niet veel ervaring in het wedstrijdgebeuren toch 
is het de moeite waard om het ook eens te proberen. We proberen 

gevarieerde banen te bedenken voor de deelnemers, ook al hebben we een beperkt 
vaargebied, nl. het Veerse Meer en proberen rekening te houden met de weersomstan-
digheden. Bij extreem weer zullen we de wedstrijd moeten afgelasten.

De data om te noteren zijn: 
• 8 november 2020
• 13 december 2020
• 10 januari 2021

• 14 februari 2021
• 14 maart 2021
• 11 april 2021

Alle kajuitboten kunnen meedoen, er wordt namelijk gevaren op handicap volgens het 
SW-systeem. De deelnemers worden ingedeeld in drie klassen: A, B en C.
Bij de briefing, om 11.00 uur op de wedstrijddagen in het Oorlam, wordt vermeld of de 
B- en C-groep afzonderlijk starten of gezamenlijk.

Het programma van een wedstrijddag is als volgt:
• Van 10.00 uur tot 11.00 uur aanmelden. 
• Om 11.00 uur briefing.
• Om 12.00 uur start van de eerste groep.
• Na de wedstrijden om 16.00 uur hoort u zo spoedig mogelijk de uitslag.
• Zwemvesten verplicht voor alle opvarenden.

Op de laatste wedstrijddag worden overall prijzen voor de gehele competitie uitgereikt.
Inschrijven graag voor 1 november. Kosten bedragen voor deze competitie €15,- per 
boot voor leden en €30,- voor niet leden.
Geef u op via de website van de WSVW, daar kunt u ook meer informatie vinden over 
de deelname.

Micro Magic
Micro Magic competitieuitslag en vervolg 
Het is al weer een tijd geleden dat de, qua bootafmeting, kleinste club wat van zich heeft 
laten horen. Het afgelopen jaar is voor iedereen een vreemd jaar geweest. Voordat het 
Corona-virus ons in zijn greep nam, had ons clubje nog te maken met wat andere peri-
kelen. Toen bleek dat het clubje bestaat uit, naast erg gezellige, ook gedreven, zeer initi-
atiefrijke en sociale mensen. Mijn dank gaat dan ook uit naar iedereen die alle taken voor 
het organiseren en begeleiden direct hebben overgenomen toen ik onverwacht uitviel.
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Daardoor zijn er toch vier wedstrijden gevaren en hadden we toch een soort competitie 
met één categorie. Bij een competitie hoort een winnaar en een top drie. Als we over 
de vier wedstrijden het klassement opmaken, blijkt de winnaar niemand anders te zijn 
dan de man die de afgelopen twee seizoenen ook de sterkst was: Hans Walrave. Zijn 
naam zal voor de derde keer op de wisselbeker aangebracht worden. Als nummer twee 
eindigde Alex Kuppens en op plaats drie staat Paul van Berkel. Onderstaand de uitslag 
van afgelopen wintercompetitie.
 
Over de komende wintercompetitie wordt al nagedacht hoe we deze interessant kunnen 
houden en toch kunnen voldoen aan de richtlijnen zoals die zijn vastgelegd. Hou de 
nieuwsbrieven in de gaten, zodat er nieuws is over de Micro Magic wintercompetitie 
20/21 laten we het u weten.

Uitslag MM - A/B
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 NED 2720 Hans Walrave, Man, A, Digitaal 7,0 2 1 2 2
2 BEL 579 Alex Kuppens, Man, A, Digitaal 10,0 1 3 3 3
3 NED 2636 Paul van Berkel, Man, A, Digitaal 13,0 3 2 4 4
4 BEL 3 Bram Bories, Man, A, Digitaal 14,0 4 4 1 5
5 GBR 1 Dave Basketfield, Man, A, Digitaal 28,0 5 5 8 10
6 BEL 1350 Erik Teuwen, Man, A, Digitaal 34,0 7 dns 5 1
7 NED 2734 Kees Wesdorp, Man, A, Digitaal 46,0 10 8 dns 7
8 NED 299 Hans Colijn, Man, A, Digitaal 53,0 dns 11 6 15
9 NED 1110 Thorsten Verhoeff, Man, A, Digitaal 54,0 6 6 dns dns
10 NED 85 Hans Koole, Man, A, Digitaal 55,0 dns dns 7 6
11 NED 2718 Jeroen van Broekhoven, Man, A, Digitaal 58,0 dns 7 dns 9
12 NED 580 Jan Bel, Man, B, digitaal 62,0 dns 9 dns 11
13 NED 414 Norbert Dieleman, Man, B, Digitaal 64,0 9 dns dns 13
14 9019 Marc Mangent, ?, B 66,0 dns 12 dns 12
15 52 Martin Westdorp, Man, B 71,0 dns dns dns 8
16 NED 2721 Sander Verspuij, Man, A, digitaal 71,0 8 dns dns dns
17 BEL 14 Stephane van den Bergh, Man, B, digitaal 73,0 dns 10 dns dns
18 NED 6969 Maurits Homan, Man, B, digitaal 76,0 dns 13 dns dns
19 NED 2727 Marcol de Klerk, Vrouw, B, analoog 51 77,0 dns dns dns 14
20 NED 2841 Chris Hendriksen, Man, B, Digitaal 77,0 dns 14 dns dns
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Lijst met aandachtpunten in deze Vaan, kijk of er iets tussenstaat wat voor u van belang is.

Einde zomerseizoen
Op 15 oktober van elk jaar eindigt het zomerseizoen voor de  kleinzeilerij. Dit houdt in dat 
alle bootjes, als ze niet in de winterberging blijven, vóór 15 oktober weg moeten zijn. Als 
de havenmeester deze moet verplaatsen kost dat € 26,90. Mocht je om welke redenen 
dan ook, hiertoe zelf niet in staat zijn, neem dan met hem contact op.
Voor de overige schepen eindigt het zomerseizoen 1 november. Als u bij ons geen win-
terligplaats heeft aangevraagd en u ligt nog in de haven, moet u vanaf die datum per 
dag betalen, € 0.50 per meter schip per nacht. Vanaf 1 december is dit € 0.85 per meter 
schip per nacht.

Winterberging 2020/21
De nota’s voor het winterseizoen zijn 26 augustus verzonden, als er iets niet klopt op 
de rekening, kan dit schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan het secretariaat (secreta-
riaat@wsvw.com). 
Controleer ook uw SPAM filter, wellicht de factuur in deze map terecht is gekomen. Als u 
geen rekening heeft ontvangen wil dat zeggen dat u of: geen aanvraag heeft ingediend, 
of vorig jaar geen gebruik hebt gemaakt van de winterberging.
Overwinteraars (niet vaste ligplaatshouders) in de haven zijn welkom vanaf 1 november, 
voor die tijd wordt er dagtarief gerekend (zie einde zomerseizoen).

Winterberging wal 2020/21
Leden met een vaste ligplaats in de haven hebben altijd recht op een plaats in de win-
terstalling. Aanvraag/opzegging voor winterstalling had volgens de reglementen voor 1 
september jl. moeten gebeuren.
Leden die geen vaste ligplaats in de haven hebben, vorig jaar walstalling hebben gehad 
en hiervoor weer in aanmerking willen komen, moeten altijd opnieuw een aanvraag 
indienen, voor 1 september. Toewijzing walstalling voor niet vaste ligplaatshouders 
gebeurt op volgorde datum aanvraag en beschikbare ruimte. Te late aanvragen kunnen 
niet meer geplaatst worden.

Kranen
In tegenstelling tot voorgaande jaren zullen de boten nu eerst op het juk geplaatst 
worden alvorens u de boot kunt schoonspuiten. Zeilen dienen ten allen tijde van het 
schip genomen te worden en indien uw mast geen gepeilde zalingen bevat MOET de 
mast afgenomen worden alvorens uw boot gekraand word.

HAVENMEDEDELINGEN
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Ook is middels belijning een veilige zone aangegeven waarbinnen u zich tijdens kraan 
activiteiten niet mag begeven.
Maak tijdig een afspraak voor de kraan om teleurstelling te voorkomen. 
Vanaf  1 december wordt niet meer gekraand, alleen in noodgevallen.
N.B. Afspraken kunnen alleen telefonisch of aan de balie gemaakt worden, dus niet per 
e-mail. 

Stroompunt steiger
Wanneer de boot uit het water gaat moet het stroompunt op te steiger open blijven. Het 
stroomgebruik wordt per 1 november 2020 opgenomen en in het voorjaar van 2021 
verrekend.

Trailers
Wilt u ervoor zorgen dat uw trailer in orde is op de dag dat u gaat kranen. De haven-
meesters willen namelijk de geplande afspraken van elke dag afwerken.
Huurjukken van de vereniging moeten contant afgerekend worden, samen met het 
kraangeld.

Winterberging loods 2020/21
Voor alle schepen die in de loods overwinteren, moet door de eigenaar een kopie van 
de verzekeringspolis afgegeven worden. Als de polis van vorig jaar nog geldig is kunt u 
dat melden bij de havenmeester. Voor de nieuwkomers: de regel is dat u voor het kranen 
een kopie van uw verzekeringspolis moet afgeven bij de havenmeester. 
Bent u van schip of van verzekeringsmaatschappij veranderd, willen wij opnieuw een 
recente kopie van de verzekeringspolis van uw schip. 

Voorjaar 2021
Het FILO (first in - last out) systeem zal dit jaar worden toegepast voor de loodsen en 
het parkeerterrein op de wal. Geef bij de havenmeester aan wanneer u denkt dat uw 
boot voorjaar 2021 in het water gaat.

Afsluiting loodsen
Bij afwezigheid van de havenmeesters zijn de deuren van de loodsen op slot, dat is van 
16.30 uur tot 8.00 uur de andere dag. Als u aan uw schip wilt werken kunt u de code 
opvragen bij de havenmeester en/of het secretariaat. Bij het verlaten van de loodsen 
is het erg belangrijk dat u de loodsdeuren sluit. Uw eigendom staat daar en om uw 
eigendom te beveiligen kunnen de loodsen op slot. U bent zelf verantwoordelijk voor uw 
eigen spullen, dus na gebruik de deur dichttrekken. Geef de dief geen kans.

Werkzaamheden aan de boot door derden
U dient een meldingsformulier in te vullen als er derden aan uw schip komen werken. 
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Dit formulier ligt op het havenkantoor of kunt u terug vinden op onze website.
Het bedrijf wat de opdracht uitvoert, dient zich vooraf te melden bij de havenmeester. Is 
er geen werkzaamheden door derden meldingsformulier ingevuld door de eigenaar van 
het schip, mogen de werkzaamheden niet plaats vinden.

Loodsen kleinzeilerij  
Oproep aan jeugdleden die met een Optimist, Splash of Laser in de winter in de loods 
liggen. Graag kenbaar maken of je met wintertraining/winterzeilen meedoet. Even een 
telefoontje of een mailtje aan de havenmeester of het secretariaat is voldoende. De 
bootjes die in de winter niet gebruikt worden zullen in de rekken gestapeld worden. De 
trailer waarop de boot staat nakijken voor transport, geen lekke banden enz.
Loods 4 gaat van 1 november tot 1 april op slot. In deze periode is het niet mogelijk een 
boot uit de loods te halen. De loods gaat vanaf 1 april open.

Veilige Winterberging
1. Veilig stutten. Zorg, indien een eigen trailer, voor een degelijk of trailer.
2.  Laat geen gasflessen of losse tanks met brandstof achter (maak van uw boot geen 

brandhaard)
3. Zet verwarming uit als u van boord gaat.
4. Laat geen waardevolle spullen achter in de boot.
5. Het is verboden te slijpen (lak afbranden, lassen enz.) 
  NIEUW Hier moet verzekeringstechnisch toestemming voor worden verkregen 

door de havenmeester, d.m.v. een speciaal formulier.
6.  Zorg voor goede landvasten, als u in het water blijft, degelijke touwen en leg wat 

touwen klaar voor  noodgevallen.
7. Fok en grootzeil van de boot halen.
8.  Voor de wal en in de loods worden GEEN tussenmeters meer verhuurd. Er mag uit-

sluitend stroom worden afgenomen bij direct toezicht. Dit om te voorkomen dat elektri-
sche toestellen met een verwarmingselement (zoals kachel, de meeste drogers, maar 
ook veel koelkasten) zonder direct toezicht aangezet worden, waarmee we onbedoeld 
onwettig en daarmee onverzekerd zouden bezig zijn.

Alle voorschriften zijn na te lezen in het Havenreglement. Ook is op één van de oren van  
de jukken een blauw vlak met daarop een sticker met de werkvoorschriften te lezen.

Regels voor de winterberging:
-  Vanaf 1 april wordt voor de stalling loods een dagtarief in rekening gebracht € 2,55 per 

dag voor vaste ligplaatshouders, en vanaf 15 april € 5,85 per dag,
-  Vanaf 1 april wordt voor de stalling loods een dagtarief in rekening gebracht van € 5,85 

per dag voor NIET vaste ligplaatshouders,
-  Ook voor niet vaste ligplaatshouders die op de wal staan is deze regeling van toepas-
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sing, vanaf 15 april wordt het dagtarief van € 3,- per dag berekend,
-  Het is niet toegestaan trappen, steigers of andere obstakels aan boten  of jukken vast 

te maken die het transport kunnen verhinderen.
Tijdens werkzaamheden is het NIET toegestaan:
- Schuren boven windkracht 4 Bft
- Waterproof schuren en afspuiten
- Schuren/afkrabben zonder stofzuiger
-  Onderwaterschip behandelen zonder folie onder het schip. (bij de havenmeester kunt 

u folie halen)
-  Schuren en/of slijpen op metaal zonder voorzorgsmaatregelen.

Opzegging lidmaatschap WSVW
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk vóór 1 november van elk jaar te 
gebeuren. (Art. 7, lid 3 van de statuten). 

Opzegging ligplaats seizoen 2021
Opzegging van de ligplaats staat los van het lidmaatschap.
De ligplaats dient vóór 1 januari van elk jaar opgezegd te worden.  Dat staat in artikel 9 
van het Havenreglement. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat u na 1 januari uw ligplaats 
niet meer kunt opzeggen, dan geldt de regel als de ligplaats nog uitgegeven kan worden, 
wij dit in alle redelijkheid zullen doen.
Mocht u het al eerder dan 31 december weten, horen wij dit graag.

Ecotainer en andere containers
Wilt u uw chemisch afval zorgvuldig sorteren en het in de desbetreffende afvalbak depo-
neren. Huisafval in de containers en afsluiten voor ongedierte. Papier in de papiercon-
tainer, dozen in elkaar vouwen of vullen met papier om de bakken zo efficiënt mogelijk 
te gebruiken. 

Fietsenstalling
Leden die hun fiets in de stalling hebben moeten die voor 1 november verwijderen en/
of mee naar huis nemen en niet in loods III plaatsen. Fietsen die er daarna nog staan 
worden afgevoerd.

Website
Neem zo nu en dan een kijkje op onze website. Heeft u iets voor onze site, belangrijke 
informatie waarvan u meent dat het handig is voor de leden om te weten, neem dan 
contact op met de havenmeester of het secretariaat.

Namens het bestuur van de WSVW, 
Kim van de Klundert, secretariaat
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Bezoek ook onze webshop

zwemer.nl
Watersportwinkel & Werf

Direct gelegen aan jachthaven

Ruim assortiment watersportartikelen

Onderhoud en stalling van zeil- en 
motorboten

Reparatie en onderhoud van inboord- en 
buitenboordmotoren

Verkoopbemiddeling 

Verhuur van zeilboten en sloepen 

Havenweg 4           4493mt         Kamperland           

0113-371547           info@zwemer.nl          zwemer.nl
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Bedankt als lid
T. de Beule te Schoten  (B)

A. Froehlingen te Ledegem (B)

Nieuwe leden:

Bedankt als jeugdleden:

Nieuwe jeugdleden:
Quinten Pieters te Goes

Overleden:
Op 24 juni 2020 is de heer G. Bakker overleden

Momenteel hebben wij 923 leden waarvan 55 
jeugdleden.

LEDENMUTATIES

HET OORLAM
september
Wegens corona maatregelen zijn er beperkingen van toepassing op de plaats en 
toegankelijkheid van het Oorlam.
- De koffieautomaat is bereikbaar tijdens aanwezigheid van de havenmeester.
- Het alternatieve oorlam (in loods 1) en terras op het Noordplein zijn geopend:
in september op vrijdag, zaterdag en zondag van 12.00 uur tot 19:00 uur.
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VAANTJES
Te koop, te koop gevraagd
De bedoeling is dat dit boekje gelezen wordt, misschien dat deze kolom hier een
bijdrage aan kan leveren. Wanneer u iets te koop heeft aan te bieden of als u iets
zoekt; vult u de onderstaande coupon in. Het maakt niet uit wat u wilt verkopen,
als het maar watersportartikelen zijn. Natuurlijk gaat het zuiver over particuliere
zaken en de WSVW draagt geen verantwoording voor miskopen.
Uw aanbieding of vraag verschijnt in de eerstvolgende Vaan.

COUPON VOOR VAAN 5
Naam: ...................................................................................................................
Telefoon: ...............................................................................................................
te koop / te koop gevraagd* (doorhalen wat niet van toepassing is)

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................
max. 1 coupon per Vaan uitgave en max. 2 artikelen.

Stuur de coupon vóór 06-11-2020  naar: WSVW “Vaantjes”  
Zandkreekweg 4a, 4471 NG Wolphaartsdijk of mail secretariaat@wsvw.com

TE KOOP:
Spitsgat Wiking 22 “Opa’s Bootje”  
L x B: 6.40 x 2.40 Diepgang: 0.70
Gewicht: 1200 kg Diesel  
inboard motor
Vraagprijs € 4000,-. 
Telefoonnummer: 06-44895442 
Marinette Wisse

TE KOOP:
Zeilboot: CONTESSA 28 (8m50) 
bj 1980. Motor: Volvo Penta 18 PK. 
Boot gerenoveerd in 2014.
Vraagprijs € 11500,-
Contact: 0032 (0)475 935477 -
Luc Eeckhout





Dealer van oa.

Jos Boone Watersport 

JOS BOONE B.V.  is actief sinds 1975 en heeft zich ontwikkeld tot een vooraanstaand watersport-
bedrijf. De winkel is gelegen óp het water, heeft een dieseltankstation en een eigen steiger voor 
bezoekers. We bieden een breed assortiment en advies op maat voor watersporter en vakman.

Gespecialiseerd in:

 Maisbaai 1 - Jachthaven Middelburg  |  Tel. 0118 - 62 99 13  |  www.josboone.nl

    • navigatie-apparatuur
    • technische accessoires

elektrische systemen  •  
  dieselmotoren  •

 rubberboten  •
     veiligheidsmiddelen  •

    verfsystemen  •
    onderhoudsartikelen  •

 zeilkleding  •
boeken en kaarten  •

nautische geschenken  •

Adv.Jos Boone.A5.020312.indd   1 02-03-12   10:27


